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Cara a cara
GRAVEOLA E O LIXO POLIFÔNICO (à esquerda)
Idades: entre 25 e 33
Discos: “Graveola e o Lixo Polifônico” (2009), “Um e

meio” (2010) e “Eu preciso de um liquidificador”
(2011/ 2012)

Como se define: “Lúdico experimental, barrocobeat,

boa música e péssimos cortes de cabelo, estética do
plágio etc.”

MAKELY KA
Idade: 37
Discos: “A outra cidade” (2003), “Danaide” (2006),

“Autófago” (2008), “Cavalo motor” (aplicativo para
celulares e tablets, 2012)

Como se define: “Minha música é um produto con-

traindustrial para médios e pequenos públicos”

JULIANA PERDIGÃO
Idade: 33
Discos: “Álbum desconhecido” (2012), solo. Já gravou

NETOS DO

CLUBE
LEONARDO LICHOTE

llichote@oglobo.com.br

C

om leveza mineira, o violonista e compositor Thiago Delegado define:
— Não somos mais os filhos do Clube
da Esquina, somos os netos, e neto tem sempre
mais liberdade e regalia. Isso nos dá oportunidade de experimentar mais, ousar mais, sem o
peso de ser a continuidade desse movimento
tão vitorioso e importante.
Delegado fala da geração de músicos que floresceu ao longo da última década em Minas Gerais, sobretudo em Belo Horizonte, discretamente — como que reafirmando o mito mineiro
da ação sem alarde. Artistas como ele próprio,
Juliana Perdigão, Makely Ka, Graveola e o Lixo
Polifônico, César Lacerda e Luiza Brina, que silenciosamente começam a conquistar espaço
no Brasil e fora dele — apenas como exemplos,
o Graveola lança seu CD na Europa (atualmente
está em turnê lá) e, ao lado de Delegado e
Makely Ka, integra uma noite mineira na Womex, uma das mais importantes feiras de música do mundo, realizada entre hoje e o dia 21.
A cena é ampla e inclui a crueza rock do Hell’s
Kitchen Project e o rap positivo de Flávio Renegado. Mas a cena dentro da cena de que trata esta reportagem é a dos herdeiros da tradição harmônica tão desafiadora quanto bela, do olhar
que vê o pop além de sua superfície — dos netos
do Clube da Esquina, enfim. As características
de cada um são bem marcadas, mas os artistas
tratados aqui — e que representam outros tantos — se aproximam na forma como abordam a
música popular. Respeitam os avós e mostram
que aprenderam suas lições musicais, mas
olham para frente com a consciência de que nada será como antes amanhã.
— Há um equilíbrio muito sutil entre vanguar-

da e tradição na engenharia de construção de
uma canção. Apresentar alguma inovação e ainda assim dialogar com a tradição me parece
muito mais arrojado do que simplesmente uma
ousadia formal gratuita, sem referências —
acredita Makely, que avalia o papel da beleza
nessa nova música mineira. — Penso que há
dois caminhos. Um deles é fácil, escorado em
convenções universalmente aceitas como belas, melodias doces, harmonias funcionais, letras suaves. Essa beleza cansa rápido e não interessa. A outra é a beleza difícil, que causa estranhamento, que deixa uma dúvida, que você vai
percebendo aos poucos, vai descobrindo em camadas, vai se surpreendendo. Essa é a beleza
que interessa. Talvez seja esse o nosso caminho,
do equilíbrio formal e da beleza difícil.

DIÁLOGO COM UMA MINAS MÍTICA
A clarinetista, cantora e compositora Juliana
Perdigão (integrante da Graveola e também da
banda de Tulipa Ruiz, além de ter uma carreira
solo), completa a ideia:
— Aqui tem mesmo uma certa busca pelo caminho do esmero musical, da harmonia dissonante, das melodias sinuosas, do domínio instrumental, das letras e arranjos plenos de nuances. Percebo que a reverência aos clássicos já
vem impregnada pela sua subversão.
Há um diálogo com uma Minas mítica, que
engloba o Clube da Esquina — todos os entrevistados têm consciência dessa dimensão e
constroem seu discurso (e talvez sua música)
um tanto a partir dela, seja para negá-la ou
abraçá-la. Mas a atmosfera que emerge do som
e da fala deles é muito mais reveladora de um
lugar contemporâneo. A Belo Horizonte deles é
a dos músicos articulados em associações, cooperativas e movimentos civis (como “Fora Lacerda”, contra o prefeito Márcio Lacerda, e

com grupos como Elefante Groove, A Outra Cidade,
Proa e Graveola.
Como se define: “As situações de risco me são caras,
acho que a tática da cara a tapa não deixa de ser
uma escola”

Cresce, e começa
a ganhar espaço,
uma geração
da música
mineira que une
lições de Milton
e cia. com
a articulação
da BH de hoje
“Praia da Estação”, ocupação bem-humorada de
uma área urbana para marcar uma posição sobre a política de ocupação cultural de espaços
públicos). Uma união que surgiu com um sentido de sobrevivência numa cidade na qual, para
os músicos, parecia fundamental conhecer leis
de incentivo, editais e saber afirmar seus pontos
de vista perante o governo. Uma reinvenção da
cidade, como aponta o compositor César Lacerda, mineiro que mora no Rio há cinco anos:
— Por uma deficiência a cidade precisou se
reinventar. Os músicos precisaram se unir a fim
de criar um cenário possível. Consigo enxergar
dois grandes acontecimentos culturais em períodos distintos, ambos dialogando entre si. Primeiro: “A outra cidade”, disco-manifesto encabeçado por Makely Ka, Pablo Castro e Kristoff
Silva lançado em 2002 com participação de
mais de 30 músicos. É o gesto que transforma a
cidade. É a primeira vez, depois do Clube da Esquina, do pop e do metal dos anos 1990, que
surge uma geração comprometida com uma renovação do cenário musical. Segundo: Praia da
Estação e (o revitalizado) Carnaval de BH. Dois
momentos de intensificação do gesto agregador
na cidade. É quando os coletivos, os artistas e a
sociedade se juntam de maneira lúdica a fim de
discutir na rua assuntos centrais na vida política
da cidade. A banda-coletivo Graveola e o Lixo
Polifônico tem papel central nestes momentos.
O resultado é uma Belo Horizonte agregadora,
uma “roça grande”, como define Delegado:
— Isso gera uma cumplicidade, uma troca de
ideias e agrega demais no modo com a gente faz
a música acontecer. Todos nós nos conhecemos, gravamos uns nos discos dos outros, trocamos influências entre nós mesmos, e isso resulta numa música mais rica.

Continua na página seguinte

THIAGO DELEGADO
Idade: 29
Discos: “Serra do Curral” (2010) e “Thiago Delegado

Trio ao vivo no Museu de Arte da Pampulha” (previsto
para 2012)

Como se define: “Cresci ouvindo samba e bossa

nova, me profissionalizei no choro e faço Música
Instrumental Brasileira”

CÉSAR LACERDA
Idade: 25
Discos: “César Lacerda” (EP, 2011), “Ouça de fone”,

com Luiza Brina (2012). Em março dee 2013 lança
seu primeiro disco solo

Como se define: “Não consigo definir minha música.

Nem quero. Esse sentimento leviano me suspende
da barreira”

LUIZA BRINA
Idade: 24
Discos: “A toada vem é pelo vento”, com O Liquidifica-

dor (2011), e “Ouça de fone”, com César Lacerda
(2012)

Como se define: “Canção. Regada de culturas popula-

res, mundo contemporâneo, desarranjos, espiritualidades e paixão”
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compositora Luiza Bri- sertão: Veredas”, de Guimarães um som quase inaudível, deta- da esquina”. Mas, na realidade,
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no Rio,
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vídeos, fotos e áudios que usa- te sair da trilha demarcada e se turadas e a cena musical mi— Neste ano foram lançados rá em seu próximo disco, “Ca- perder na audição. Para buscar neira da atualidade está aí para
discos como o do Thiakov, que valo motor”, e nos shows. Na esse impacto eu pretendo usar provar essa confusão, quando
apresenta influências de rock, volta, ele trouxe, além das gra- as gravações que realizei du- ouvimos a harmonia mineira
blues e jazz; o da banda Uru- vações, uma lição fundamen- rante a viagem, as paisagens dialogando com o rock rural, a
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é de- xo Polifônico, que faz divisa mineira pode parecer para o
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começar
pela sinal
data quase
oficialimperceptível
de
— dão
uma
ideia daque
dimensão
um tronco marca- com outros cinco e é historica- mundo uma coisa orgânica, resua
fundação,
é incerta.terminante:
Mas, mesmo
dessa diversidade.
composigionalizada, homogênea, mas
uma pedra,
sabendo
que o nomeOBerlim
só vaido,
aparecer
anos um pequeno mente “região de passagem”.
tor
acaba
de
percorrer
cerca
de
para
nós ela não passa de um
—
Claro,
se
há
alguma
refecurso
d’água,
que
pode
estar
depois, vamos considerar que Berlim existe há pekm775
de anos.
bicicleta, acompa- seco inclusive. Isso tende a se rência que podemos chamar pedacinho desse mundo, com
lo1.800
menos
nhando
percurso
do persorefletir
na minha música nos ingenuamente de genuína, ela a vantagem de termos o Milton
De fato, o1307
foi o ano
em que dois
pequenos
nagem Riobaldo,
“Grande
detalhes,
povoados,
Berlim e de
Cölln
— separados
peloum
Riotimbre inefável, está ancorada no “movimento Nascimento, claro. l
Spree — foram reconhecidos oficialmente como
única cidade, chamada Berlim e agora protegida
por uma muralha. A jovem e pequena Berlim já tiRoberto Menescal. O homem que lidou com a nata da MPB como diretor artístico da
nha duas igrejas, duas prefeituras e dois mercapareceO que
a vocação
é dediretor artístico da Polygram, de 1970 a 1986, vai relembrar suas histórias no Teatro Net Rio
obertodos...
Menescal.
homem
que lidoupara
com acidade
nata dadupla
MPB como
nascença.
O 28 de outubro de 1237, sendo uma data arranFOTOS DE ARQUIVO PESSOAL
jada, só se comemorou pela primeira vez no século XX. Desde então, foram duas festas de aniversário, em datas que marcam a história de Berlim.
Uma cidade que começou da junção de duas, depois se separou de novo e há pouco mais de 20
anos voltou a ser uma só.
As comemorações dos 700 anos de Berlim, em
1937, começaram a ser planejadas na ressaca da
Primeira Guerra. Foi aí que se estabeleceu a data
oficial da fundação da cidade e o conceito para o
jubileu de 700 anos. A ideia era uma festa para deMemórias.
senvolver no berlinense um sentimento de identiO músico com
dade comum, já que a maioria da população era
Erasmo, com
de imigrantes. Isso não mudou muito em centenas
quem fez discos
de anos de história.
como “Mulher”,
Porém, com a ascensão do nazismo, esse conceie Alcione, que
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